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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
            اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

   
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

  : البرادعي
  ! تعليق آمك فني به تاسيسات اراك به دليل فقدان اعتماد انجام شد*
  يي ايران همچنان با مشكل مواجه است  ي هسته امهي برن آژانس درباره تحقيقات *

  ٢٠٠۶  نوامبر28 -١٣٨۵  آذر7ه سه شنب
يي ايران تحت نظارت آامل آژانس انرژي اتمي قرار دارد ، محمد البرادعي  هاي هسته درحالي آه برنامه

يي ايران  ستهي ه ي برنامه المللي انرژي اتمي درباره آژانس بين تحقيقات : مدعي شد ) شنبه سه(امروز 
  . ي اقدامات حساس تهران با مشكل مواجه است هم چنان به دليل سواالت پاسخ داده نشده درباره

: المللي انرژي اتمي اظهار داشت مديرآل آژانس بين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اينكه ايران به چه . تپرسيم، هدفمان بازسازي تاريخ اس ي ايران مي زماني آه ما سواالتي درباره

؟ و  ي خاصي به دست آورده مواردي دست يافته است؟ چه آسي در آن مشارآت داشته؟ چه تجربه
  چه زماني و آجا اين تجربيات به انجام رسيده است؟ 

  
براساس گزارش خبرگزاري فرانسه اظهارات البرادعي پس از آن بيان شد آه شوراي حكام آژانس انرژي 

  . يي ايران در اراك را براي مدت نامحدودي به تعويق انداخت ي به راآتور هستههاي فن اتمي آمك
يي ايران و در زماني به حالت تعليق  ي هسته اين آمك به دليل فقدان اعتماد به برنامه: البرادعي گفت

درآمد آه شوراي امنيت سازمان ملل در حال بررسي اعمال تحريماتي عليه ايران به دليل سرپيچي از 
  . سازي اورانيوم است ها براي تعليق غني درخواست آن

آند آه تمام تاسيسات و مواد  المللي انرژي اتمي تاييد مي در حالي آه آژانس بين: البرادعي ادامه داد
تواند تضمين آند در ايران  هاي آژانس قرار دارد اما آژانس نمي يي اعالم شده در ايران تحت پادمان هسته

  . اي به ما وجود ندارد نشدههيچ مورد اعالم 
المللي انرژي اتمي  ي ايران اين بود آه تحقيقات آژانس بين مورد منحصر به فرد پرونده: وي مدعي شد

فهميديم  ما از جايي آغاز آرديم آه بايد مي. قادر به آغاز آارش بر اساس يك حسن سابقه نبود
  . ي آن نداشتيم  درباره سال وجود داشته آه ما هيچ اطالعي20هايي براي  فعاليت

المللي انرژي اتمي هفته گذشته تحت فشار سياسي غرب به ويژه آمريكا از انجام وظيفه  آژانس بين
  . يي ايران سرباز زد آميز هسته هاي صلح خود در ارائه آمك فني به برنامه

  
  است  را آماده کردهمیاروپا قطعنامه تحر  شدیفرانسه مدع
  ٢٠٠۶  نوامبر28 -١٣٨۵  آذر7ه سه شنب
 یی نهاماتي و آلمان تنظايتانی کشور به همراه برنی که ادیگو ی وزارت خارجه فرانسه میسخنگو:  آقتاب

 ستيژان باپت«به گفته .  آن هستندبی را انجام داده و اکنون منتظر تصورانی اهي علمیقطعنامه اعمال تحر
 است که تهران را متقاعد به نی ارانی اهيل عدی قطعنامه جدبی از تصویی اروپایکاي هدف تروئ»یئ ماته

 ی خبرتیبنا به گزارش سا. دی دوربرد نمایها  موشکدي و تولومي اورانیساز یساختن برنامه غن متوقف
 در ییها تی محدودرندهي دربرگني همچندیشنبه گفت که قطعنامه جد  روز سهیئ  ماته،»وليف یپل«

  .  استرانی به ای موشکحاتيرشناسان تسل و کایا خصوص ورود و خروج دانشمندان هسته
 گری متحده داالتی و انيه،چي به روسیی اروپایکاي قطعنامه تروئشده یی نهاسینو شي پیبه گفته و

 اصالحات یجار  هفتهانی تا پاکشورها نی ارود ی شده و انتظار ممي تسلزي نتي امنی ثابت شورایاعضا
  . ندی آن اعمال نمایموردنظر خود را بر رو

 تهران مخالفت هي علرانهي سختگیها می تاکنون با اعمال تحرهي روسوني و فدراسني خلق چیجمهور
 رندهي دربرگای و دی شدکيپلماتی و دی اقتصادیها  که شامل اعمال فشاریا کرده و معتقدند هر قطعنامه

  .  شدواهدکشورخ نی ای از سوی منفیها العمل  و عکسرانی شدن ای باشد منجر به منزوماتومياولت
 است یا گونه  بهرانی ای فعلیا  ادعا که برنامه هستهنی با ااش یی اروپای متحده و شرکااالتی مقابل ادر

 ی فشارهاشی با افزاتي امنی داشته باشد خواستار آن هستند که شورازين ی کاربرد نظامتواند یکه م
 ناچار از کشور نی باال ببرد که ایا حد را ترانی ای برایساز ی ادامه برنامه غننهی هزی و اقتصادیاسيس

  .کنار گذاشتن آن باشد
  

هاي دفاعي  ي مسكو به ايران دفاع آرد و گفت آه سيستم وزير دفاع روسيه از فروش سالح به وسيله
  . زند يي را به هم نمي هوايي آه قصد دارد براي ايران ارسال آند، توازن قدرت منطقه

  ٢٠٠۶  نوامبر27 -١٣٨۵  آذر6ه دو شنب
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خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، سرگئي ايوانف، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هر آشوري اجازه دارد سالح را به آشوري ديگر : ي آلماني اشپيگل گفت وزير دفاع روسيه به مجله

  . ارسال آند به شرط آن آه با انجام آن هيچ تحريمي ناديده گرفته نشود
تور "سيستم دفاع هوايي . فروشيم هاي دفاعي با برد آوتاه را به ايران مي ما فقط سالح: دوي ادامه دا

  .  آيلومتر است40هيچ تاثيري بر توازن قدرت در منطقه ندارد؛ زيرا برد آن تا " ام يك
شود، ما اورانيوم داراي قابليت تسليحاتي را  سازي در بوشهر انجام نمي هيچ فعاليت غني: ايوانف گفت

  . هاي سوخت تهي شده به روسيه بازگردانده خواهد شد آنيم و ميله به ايران ارسال نمي
  . ها نبايد گسترده باشند شود آن هاي احتمالي مربوط مي وزير دفاع روسيه گفت، تا آنجايي آه به تحريم

رسان ي شمالي رفت دنبال آند، باز در غير اين صورت ممكن است ايران راهي را آه آره: وي افزود
هاي  ي منع گسترش سالح المللي انرژي اتمي را از آشور بيرون آند و خداي ناآرده معاهده آژانس بين
  .دهد يي را ترك آند؛ آن وقت هيچ آس نخواهد دانست آه در اين آشور چه رخ مي هسته

  
نشست خبري خود به  ، سيد محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجه صبح امروز در)ايسنا(

  .ت خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ دادسواال
  ٢٠٠۶  نوامبر26 -١٣٨۵  آذر5ه یک شنب

  است پيشنهاد غني سازي روسيه رد نشده
مبني بر غني سازي در خاك آن آشور آه  حسيني در خصوص احتمال بررسي دوباره پيشنهاد روسيه

آنچه آه در : تمطرح شده است اظهار داش از سوي غالمرضا انصاري سفير آشورمان در مسكو
اساسا غني سازي در خاك ايران است، ولي  گذشته نيز از سوي مسووالن آشورمان مطرح شده،

تواند مورد بررسي قرار  يي روسيه مي پيشنهاد هسته شود مانند پيشنهادات ديگري هم آه مطرح مي
  .گيرد

  .نشده بود پيشنهاد روسيه از دستور آار خارج: وي اعالم آرد
  ايران و مناسباتش با WTO بهورود روسيه 

توافقات آن با آمريكا و پيوستن روسيه به سازمان  حسيني در خصوص احتمال تغيير مواضع روسيه بعد از
ايم؛ اگر چه بعضا  هاي روسيه شاهد نبوده خاصي را در سياست عمال تغيير: تجارت جهاني اظهار داشت

  .واضع مسكو ايجاد شودتوافقات تغييراتي در م شود آه در پي اين مطرح مي
تر  موضع روسيه موضعي است آه به واقعيت نزديك چنانچه در گذشته توضيح داده شده: وي ادامه داد

هايي  آنند مسير شوراي امنيت ولي متفاوت از مسير تحريم مي است؛ مسيري را آه آنها اآنون طي
  .آه مدنظر آمريكاست

اين است آه تالش آنند تا از ديپلماسي خود براي   روسيهتوقع ما از: سخنگوي وزارت خارجه تصريح آرد
  .آژانس استفاده آند بازگشت روند گذشته و پيگيري موضوع در

  است بهترين مرجع صاحب صالحيت آژانس
يي ايران به آژانس برگردد آيا سطح  پرونده هسته وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اگر

اين را بايد در شرايطي آه پيش خواهد آمد اظهار : آند گفت پيدا مي انس ارتقاهاي ايران با آژ همكاري
  .دهيم تي با آژانس ادامه مي.پي.هاي خود را بر اساس تعهدات خود در معاهده ان همكاري داشت، ما

يي ايران به آژانس برگردد  اگر پرونده هسته بهترين مرجع صاحب صالحيت آژانس است؛: وي تاآيد آرد
  .گيرد مي مات بهتر از گذشته مورد بررسي قرارابها

  لويزان بازرسي آژانس از
اين موافقت : آژانس از تاسيسات لويزان گفت حسيني در خصوص موافقت ايران با بازرسي بازرسان

برداري مجدد مورد تاييد ايران قرار گرفته است و اين در  انجام شده است و درخواست آژانس براي نمونه
  .ايران و آژانس است هاي گذشته كاريراستاي هم

  آژانس ناديده گرفته شدن درخواست آمك فني
درخواست آمك فني ايران از آژانس به منظور تكميل  سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به ناديده گرفتن

تعهدات آژانس است آه در چارچوب اين وظايف و تعهدات به  اين جزو وظايف و: پروژه اراك گفت
  . عضو آمك آندآشورهاي

آردند زمينه  حفاظتي راآتور است اگر همكاري مي اين درخواست در چارچوب امنيتي و: وي ادامه داد
  .شد بيشتر فراهم مي حضور بازرسان آژانس در ايران نيز

اند توسط متخصصان ايراني  به آن اشاره آرده اين پروژه چنانچه مسووالن آشور: حسيني اعالم آرد
توانند  نيست و با اطالع و نظارت آژانس است و بازرسان مي ها غيرقانوني اين فعاليت. شددنبال خواهد 

  .باشند حضور و بر آن نظارت داشته
  !ايران هاي هوايي روسيه به ارسال سيستم

روسيه به ايران آه از سوي مقامات  هاي هوايي وي در خصوص خبرهايي مبني بر ارسال سيستم
. ولي به طور رسمي چيزي اعالم نشده است ايم، ن خبر را ما هم شنيدهاي: روسي تكذيب شد گفت

اگر اين همكاري به اجرا برسد . المللي است مقررات بين همكاري ما با روسيه در چارچوب قوانين و
  .ندارد مانعي براي اعالم آردن آن وجود

  ايران سفرهاي طالباني و اسد به
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رييس جمهوران عراق، سوريه و ايران و تاخير   سه جانبهسخنگوي وزارت خارجه با اشاره به نشست
اساسا به صورتي آه از قبل وقت براي آن تعيين شده  اين نشست: سفر جالل طالباني به تهران گفت

ولي . دليل حودث اخير عراق و بسته شدن فرودگاه به تاخير افتاد سفر طالباني به. است باشد نبوده
  .آيد گيرد به تهران مي ام ميآه انج هايي ايشان با هماهنگي

ها براي تعيين  ايشان دعوت شده است و رايزني از: وي در خصوص خبر سفر بشار اسد به تهران گفت
آشور دوم بشار اسد و طالباني است؛ ولي آمدن مقامات  ايران. تاريخ اين سفر در حال انجام است
  .فراهم آوردن مقدماتي است خارجي در سطوح عالي نيازمند

اين موضوع به اين : خوبي است اظهار داشت حسيني با بيان اينكه طرح نشست سه جانبه ايده و طرح
  .ها مطرح شده نبوده است شكل آه در رسانه

سوريه و عراق و ارايه الگوي امنيتي براي  وي در پاسخ به سوالي درباره نشست سه جانبه تهران
هاي  هاي ميان دو آشور و پيوند استاي همكارير اين نشست در: عراق از سوي ايران اظهار داشت

آنيم، بلكه ملت و  دارد، الگوي امنيتي عراق را ما تعيين نمي عميقي است آه ميان ايران و عراق وجود
دارد آه در اين خصوص عمل آند، ولي زماني آه ما دعوت به همكاري شويم  دولت عراق اين ظرفيت را

  .نيمآ تمام توان آمك مي مانند گذشته با
  عراق هاي آمريكا در سياست

آمريكا در عراق و انفجارات اخيري آه در اين  هاي سخنگوي وزارت خارجه در خصوص اقدامات و سياست
ما بارها در مورد ضرورت : عزيز، معاون صدام اظهار داشت آشور رخ داد و هم چنين تصميم آزادي طارق

هاي آمريكا در عراق   روشن شده است آه سياستبراي همگان. ايم آرده تغيير مواضع آمريكا صحبت
استيصال آامال در نيروهاي آن مشهود است و اين موضوع در اظهارات رييس  شكست خورده است و

 در مقايسه نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق با وضعيتي آه در گذشته در ويتنام جمهور آمريكا
  .آند اند آامال تاييد مي داشته

هاي آمريكا در عراق را اعالم  ضرورت تغيير سياست صاحب نظران، تحليلگران و مسووالن: وي ادامه داد
هاي آمريكا در حال شكل گيري است تغييري است به  در سياست اند ولي ما معتقديم اگر تغييري آرده

  .سوي بدتر شدن
هاي جنگ طلبانه  ستراي خود تنفرشان را از سيا مردم آمريكا در انتخابات اخير با: حسيني تصريح آرد
توجه همه سياستمداران است اين است آه اآنون آمريكا بايد از  اند و آنچه آه مورد آمريكا اعالم داشته

  .افروزانه و مداخله جويانه در منطقه پرهيز آند هاي جنگ اين سياست
  ايران توسط ژاپن  ميليارد دالر وام10تصميم مسدود آردن 

ايران توسط ژاپن تا زماني آه تهران برنامه   ميليارد دالر وام10ردن حسيني در خصوص خبر مسدود آ
تصميمي را گرفته است و آن را اعالم آرده؛ ولي تا زمان  ژاپن چنين: يي خود را متوقف آند گفت هسته

  .آخرين تحوالت باشيم اجرايي شدن آن بايد منتظر
كا و ديگر آشورهاست آه البته در رابطه با آمري دليل چنين اقدامي در راستاي تالشهاي: وي ادامه داد

  .آمريكا بيشتر شده است شود اين فشارها از سوي ژاپن احساس مي
  تجار ايراني برخورد نامناسب مسووالن امارات با

بخشي از اين : مسووالن امارات با تجار ايراني گفت سخنگوي وزارت خارجه در خصوص برخورد نامناسب
شود؛ عليرغم برخي  آمريكا در اين آشور انجام داده است مربوط مي ري آهگذا برخوردها به سرمايه
 هاي آنها در منطقه دارد، ولي در عمل آمريكا آه ظاهر آن نشان از تغيير سياست اعالم مواضع از سوي

  .هاي خصمانه هم چنان ادامه دارد بينيم آه اين سياست مي
اش براي انجام تحريكات و تحرآاتي استفاده  سرزمين  ازما توقع داريم آه امارات اجازه ندهد: وي افزود

  .دهد مي شود آه منافع ايران را هدف قرار
الزم را در اين خصوص انجام داده است و  سفارت ايران در ابوظبي اعتراضات: حسيني اعالم داشت

ت آمريكا عليه ايران تبديل شدن امارات به پايگاهي براي اقداما هايي را براي ممانعت از اقدامات و رايزني
  .آورد به عمل مي

  
  تي در ايران.پي.هاي ان ي پادمان ي اجراي توافقنامه درباره سخنان دبيرآل آژانس

  ٢٠٠۶  نوامبر24 -١٣٨۵  آذر3ه جمع
گو ابراز اميدوار آرد و نيز اعالم  و گفت يي ايران از طريق ي هسته محمد البرادعي نسبت به حل مساله

ي سوابق عملياتي  هاي محيطي و نيز ارايه ي نمونه گير با در خواست آژانس برايآرد آه اين آشور 
  .آرده است مربوط به غني سازي سوخت موافقت
المللي انرژي  اساس گزارش پايگاه اينترنتي آژانس بين بر) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي   در آغاز نشست شوراي حكام آژانس دربارهاش آژانس در سخنراني اتمي، محمد البرادعي، مديرآل
ي  گزارشي آه درباره: اظهار آرد" تي درجمهوري اسالمي ايران.پي.هاي ان پادمان اجراي توافقنامه"

ام  قبلي ي گزارش هاي آژانس در جمهوري اسالمي ايران در برابر شماست به روز شده پادمان اجراي
  . ماه اوت ارايه شد31است آه در 

را صادر آرد آه در آن من جمله از ايران  1969 شوراي امنيت در ماه ژوييه قطعنامه: مه دادوي ادا
شوراي حكام را آه در قطعنامه ماه فوريه سال جاري ذآر شده  خواسته شده بود آه اقدامات مورد نظر

شن ساختن المللي انرژي اتمي براي رو شامل ضرورت ادامه آار آژانس بين ها اين گام. بود انجام دهد
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مربوط  هاي  اتمي ايران و برقراري تعليق مجدد و آامل فعاليت ي مربوط به برنامه افتاده مسايل به تعويق
  .به غني سازي و بازفرآوري ايران بود

هاي مربوط  دهد آه ايران فعاليت نشان مي گزارشي آه پيش روي شماست به روشني: البرادعي افزود
المللي انرژي اتمي نتوانسته است  آن آژانس بين عالوه بر. استبه غني سازي را متوقف نكرده 

  .ي اين آشور حاصل آند مانده پيشرفت بيشتري را در حل مسايل باقي
هاي خود با آژانس را تنها به  تصميم گرفته همكاري شود آه ايران اين امر از آنجا ناشي مي: وي گفت

همكاري بيشتر به ويژه در مورد معيارهاي شفاف ساز را آرده و هر نوع   پادمان محدود اجراي توافقنامه
  .يي ايران در شوراي امنيت مرتبط سازد ي هسته ي برنامه درباره به مالحظات جاري

المللي انرژي اتمي نتوانسته در تالشهاي خود براي  بين به همين دليل آژانس: مدير آل آژانس ادامه داد
اين امر هم . يي در ايران به پيشرفتي دست يابد م نشده هستهمواد اعال ها و تاييد عدم وجود فعاليت

  .نگراني جدي است چنان موجب
شفاف ساز آه آژانس براي حل مسايل حل  بايد مجددا اشاره آنم آه اگر چه معيارهاي: وي گفت

الزمي  پادمان است، اما به هر حال شرط  حقوقي توافقنامه نشده به آنها نيازمند است فراتر از مطالبات
 ايران را بازآفريني آرده و بدين ترتيب  هاي اعالم نشده بتواند دو دهه فعاليت براي اين است آه آژانس

  .يي ايران اطمينان دهد هاي هسته آميز فعاليت باشد نسبت به ماهيت صلح قادر
يارهاي شفاف ايران به وجود آورده است و نيازمند مع اي است آه اين موقعيت ويژه: البرادعي ادامه داد
  .ساز ويژه اي است

آنم آه همكاري اضافي و شفافيت الزم را آه  مي بنابراين يك بار ديگر از ايران درخواست: وي گفت
  .نيازمند است، فراهم آند آژانس براي انجام دستور خود به آن

هايي  ان مكاتبهدهم آه در روزهاي اخير از اير مي براي اين منظور به شما اطالع: البرادعي اظهار آرد
هاي محيطي بيشتر از تجهيزاتي  درخواست آژانس براي نمونه گيري ام آه بر اساس آن با دريافت آرده

  .اند موافقت آرده است برداري شده فني نمونه آه قبال در يك دانشگاه
دسترسي به سوابق عملياتي تاسيسات پيلوت  عالوه بر آن ايران موافقت آرده است آه: وي افزود

  .هايي در مسيرصحيح است گام اين. ني سازي سوخت را امكان پذير آندغ
شفاف ساز باقيمانده را اتخاذ آند و به مسايل حل  اگر ايران هر چه زودتر معيارهاي: البرادعي گفت

تواند اطمينان خاطر الزم را فراهم  گيرد آه مي موقعيتي قرار مي نشده پاسخ دهد، آژانس هم زوتر در
آه براي احياي مجدد اعتماد بين المللي نسبت به دامنه و ماهيت برنامه  ان خاطريآند، اطمين

  .ضروري است يي ايران هسته
وگو بين ايران و شرآاي آن شرايطي براي  گفت همچنان اميدوارم آه از طريق: مديرآل آژانس گفت

 .ه وجود بيايدپردازد، ب ها مي هاي خاص همه گروه نگراني حلي جامع آه به دستيابي به راه
  

   خبر داد رانیام به ا- توری موشکهالی از آغاز برنامه تحوهيوزارت دفاع روس
  ٢٠٠۶  نوامبر24 -١٣٨۵  آذر3ه جمع

" 1ام -تور "یی دفاع هوای موشکهاستمي سلی کشور، تحونی اعالم کرد که اهي مقام وزارت دفاع روسکی
  .  را آغاز کرده استرانیبه ا
 گفت که مسکو با وجود هي مقام وزارت دفاع روسنی اتدپرس،ير به نقل از آسوش مهی گزارش خبرگزاربه

  . با تهران ادامه خواهد دادی نظامی توافق هانهي خود در زمی به همکارکایمخالفت آمر
 ی موشکستمي س29 گفته بود که مسکو شتري نبرده است؛ پی از وی نامتدپرسي مقام که آسوشنیا
  . خواهد دادلی تحورانی دالر به انويلي م70 به ارزش شرفتهيپ

 به 1 – فروند موشک ضد موشک از نوع تور ام 29 فروش ی براهي روسمي به تصملي اسرائمی و رژکایآمر
 یستمهايس "ای 1 - تور ام ی باور است که موشکهانی به شدت اعتراض کرده اند، اما مسکو بر ا ران،یا

 وفروش آنها دی شوند وخری میارف طبقه بند متعی سالحهافیدر رد" یی ضد هوایمتحرک موشک
  . نداردی المللني بنی با موازیرتیمغا
 از خاک ی تواند در بخشی کرده است که می معرفی صرفًا دفاعیستمهاي موشکها را سنی اهيروس

  . کندجادی ای تدافعستمي سرانیا
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 زد سای می هسته اروگاهي ن42 هيروس
  ٢٠٠۶  نوامبر29 -١٣٨۵  آذر8ه چهار شنب

 2030 تا سال ی اتمروگاهي ن42 اعالم کرد که کشورش قصد دارد هي روسی اتمی آژانس فدرال انرژسيرئ
 .بسازد

 نی اهي روسی اتمی آژانس انرژسي رئون،يبی هرالد ترنترنشنالی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه
 . کشورش اعالم کرده استی اتمیرويت ن صنعیاي احیبرنامه را در راستا

 2 ساخت ازمندي حداقل نانهي سالهيروس:  در مسکو گفت ی کنفرانس خبرکیدر " نکوی کریسرگئ"
 . کندني خود را تامیازهاي باشد تا بتواند نی مروگاهين
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 روگاهي و ن مقدار راکتورنی دارد و بنابر گزارشها ای هسته اروگاهي ن10 راکتور و 31 در حال حاضر هيروس
 هي جمهور روسسي رئني پوتريمی کند، اما والدی مني کشور به برق را تامنی ایازهاي درصد ن17 تا 16

 . درصد شده است25 به زاني منی اشیخواستار افزا
 تا دی جدیروگاههاي نی ساخت راکتورهای دالر براارديلي م24 اظهار داشت که کشورش ني همچننکویکر

 ارديلي م26 است ی شرکت دولتکی که هي روسی اتمید داد و سازمان انرژ اختصاص خواه2015سال 
 . اختصا ص خواهد داددی نسل جدی اتمیروگاههاي نی سود دهشی افزای برا2030 را تا سال گریدالر د

 صادرات ی امکان را خواهد داد تا گاز خود را برانی تالش ها به مسکو انی روس اتم گفت که اسيرئ
 .اختصاص دهد

 برق اماکن دور دست در ني تامی شناور برایروگاههاي ساخت نی از قصد کشورش براني همچنیو
 . کشورها خبر دادگری و صادرات به دهيروس
 قاتي به تحقییکای و آمری روسی گفت که شرکت هاني همچنهي فدرال روسی آژانس اتمسيرئ

 کنند ادامه دي تولدروژني هیفرع توانند به طور ی که مندهی نسل آی راکتورهانهيمشترک خود در زم
 .خواهند داد

 شود و آنگاه کار ی آماده بهره برداردی بایشی راکتور آزماکی 2015 ، تا سال ی مقام روسنی ادي تاکبه
 . آغاز خواهد شدی راکتور صنعتکی ساخت یبرا
 ، رانیر ا ساخت راکتوني بلغارستان ، همچنی ساخت دو راکتور برای از توافق کشورش براني همچنیو
  . و هند خبر دادنيچ
  

   اکوادور پيروز شدینامزد چپ گرا
  ٢٠٠۶  نوامبر29 -١٣٨۵  آذر8ه چهار شنب

 هوگو چاوز، برنده دور دوم انتخابات رياست کی اکوادور و از دوستان نزدی کورآ نامزد چپ گرارافايل
  . اين کشور شدیجمهور

 خود یروتمندترين شهروند کشور است، تبليغات انتخابات ساله که ث۵۶ آلوارو نوبوآ، ،ی وی رقيب انتخابات
  .او طرفدار آمريکا است.  بنا کرده بودی مذهبیرا بر پايه شعارها

.  توليد و پخش موز کشور را در تصاحب داردی نوبوآ که طرفدار تجارت آزاد است، بزرگ ترين کمپانیآقا
  . اکوادور هستندی مالی ساکنان قطب ها،یبيشتر هواداران و

   گذاردی می کشور را به همه پرسی کورآ گفته است قانون اساسلیرافا
دولت آلفردو .  برکنار شده بودندی مردمی پيشين اکوادور، در نتيجه اعتراض های رييس جمهورسه

  . بودی اش به پايان رسيده، متهم به فساد مالیياالسيو که اکنون دوره رياست جمهور
 در آن ی را پشت سر گذاشته و فساد مالی داخلیا آشوب و ناارام التين، سال هی کشور آمريکااين

  .چشم گير است
 کرده ی ساله را تبريک گفته و ابراز اميدوار۴٣ رافايل کورآ ی بود که پيروزی از اولين کشورهايی يکآمريکا

  .است که روابط ميان امريکا و اکوادور بهبود يابد
 در پانزدهم ماه ژانويه خواهد یانجام سوگند رياست جمهور که پس از ی کورآ گفته است اولين کاریآقا

اکثريت پارلمان اين .  کشور و انحالل پارلمان اکوادور استی گذاشتن قانون اساسیکرد، به همه پرس
  .کشور از طرفداران آلوارو نوبوآ تشکيل شده است

ده که اين قراردادها تمديد  تجارت آزاد با آمريکا مخالف است و تاکيد کری هم چنين با قراردادهاکورآ
  .نخواهند شد

 التين است و ی هم چنين گفته است که کشور اکوادور که پنجمين کشور صادر کننده نفت در آمريکااو
  . از اوپک خارج شد، بار ديگر به اين سازمان خواهد پيوست١٩٩٢در سال 
جمله کوبا، ونزوئال، نيکاراگوئه  التين از ی آمريکای چپ گرای با حکومت های اکوادور به کشورهاپيوستن
  . روابط اين کشور و آمريکا شودی تواند باعث تيرگی م،یو بوليو

  . آمريکا استی نوی مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه ايلی کورآ، دارایآقا
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

  ماندیآمريکا در عراق م: بوش
  ٢٠٠۶نوامبر  30 -١٣٨۵ آذر ٩نجشنبه پ

 کشورش تا زمان تکميل ی آمريکا تاکيد کرده است که نيروهای بوش، رييس جمهورجورج:بی بی سی
 .  که دولت اين کشور بخواهد، در عراق خواهند ماندیشدن کار خود در عراق و نيز تا زمان

 اين مطلب را  نخست وزير عراق در شهر امان، پايتخت اردن،ی المالکی بوش بعد از گفتگو با نوریآقا
 . بيان کرد
 و ی خود درباره مسايل داخلی ديدگاه های آمريکا و عراق پس از اين ديدار، در يک کنفرانس خبررهبران
 .  عراق، از جمله نفوذ ايران، و روابط دو کشور را مطرح کردندیخارج
 که در آنها  صورت گرفتی آمريکا و نخست وزير عراق پس از انتشار گزارش هايی رييس جمهورديدار

 اين کشور، دچار ی نخست وزير عراق در کنترل خشونت هایآمده بود دولت آمريکا نسبت به تواناي
 . ترديد شده است
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 عراق است که ی قدرتمند و مناسب برای رهبری مالکی گفت آقای جورج بوش در کنفرانس مطبوعاتاما
 . کندیهدف ايجاد يک عراق آزاد و دموکراتيک را دنبال م

 در واقعيات یارتش آمريکا از عراق هيچ مبناي" خروج محترمانه" بوش گفت که اظهار نظر درباره یآقا
 . نيستیندارد و در دستور کار دولت و

 در دست گرفتن وظيفه حفظ امنيت ی برای عراقی گفت که تسريع در آموزش نيروهای عين حال، ودر
 .اين کشور اهميت بسيار دارد

 ی به نيروهای امنيتیبا جورج بوش بر سر ضرورت تسريع انتقال مسئوليت ها نيز گفت ی المالکینور
 .  به توافق رسيده استیعراق
 در اختيار داشته ی بيشتری نيروهای مالکی اين است که آقای آمريکا گفت که هدف وی جمهوررييس

 در مالقات روز  مرگ را شکست دهد و افزود کهی بتواند تروريست ها و جوخه ها،یباشد تا، به گفته و
 . دو طرف قرار گرفته استیپنجشنبه، اين موضوع مورد بررس

 و همچنين اقدامات ی مسلح تندرو در عراق است که در عمليات تروريستی بوش به گروه های آقااشاره
 . شرکت دارندی جويانه فرقه ایتالف
ست مردم اين کشور  گفته است که تجزيه خاک عراق خوای بوش افزود نخست وزير عراق به وجورج

 .  منجر شودی فرقه ای تواند به تشديد خشونت های تنها مینيست و چنين تحول
 . بوش مذاکرات خود با نخست وزير عراق را بسيار سازنده توصيف کردجورج
 .  رهبران آمريکا و عراق با يک روز تاخير برگزار شد و دو ساعت و نيم به طول انجاميدديدار
  ايران مبالغه آميز استگسترش نفوذ: یمالک
 است که مايل ی با هر کسی نخست وزير عراق اظهار داشت که آماده همکار،ی همين نشست خبردر

 . شودی باشد، و به خصوص اين دعوت شامل همسايگان عراق نيز میبه حمايت از دولت وحدت مل
 استقرار امنيت در عراق یا حاليکه دولت اياالت متحده تا کنون از پذيرش مشارکت ايران در تالش بردر

 ی به اين نوع همکاری از تمايل وی حاکی مالکی رسد که اظهارات آقای ورزيده، به نظر میخوددار
 .باشد

عراق " شده و افزود که ی در عين حال گفت که در مورد گسترش نفوذ ايران در عراق مبالغه گويیو
 ." ما امن خواهد بودی هاست و مرزهایمتعلق به عراق

 است که ی عراق همچنين موضوع گزارشی شرکت دادن ايران و سوريه در بهبود شرايط امنيتوعموض
 اين کشور قرار ی تهيه کرده و قرار است هفته آينده در اختيار رييس جمهوریيک هيات تحقيق آمريکاي

 .گيرد
، نوشته است  فاش نشدهی هيات، که نام وی از اعضای نيويورک تايمز به نقل از يکی آمريکايروزنامه

 . از عراق خواهد شدی آمريکايی نيروهایکه اين گزارش همچنين خواستار خروج تدريج
 که متشکل از پنج عضو حزب ی رييس جمهوری نوشته اين روزنامه، هيات تحقيق منصوب از سوبه

 در ی به تدريج در پايگاه هايی آمريکايیدموکرات و پنج عضو جمهوريخواه است، توصيه کرده که واحدها
 یروها را به نيی همسايه عراق، يا در داخل خاک اين کشور، انتقال يابند و عمليات نظامیکشورها

 . بسپارندیعراق
 خروج ارتش آمريکا از عراق در اين گزارش توصيه نشده ی شده برای عين حال، اعالم برنامه زمانبنددر

 .است
 هزار نفر 20 رسد که حدود ی هزار نفر م140 در عراق به حدود ی آمريکايی حال حاضر، شمار نيروهادر

 . مستقر هستند،ی فرقه ای محل شديدترين برخوردهایآنان در بغداد و اطراف آن، يعن
 یدر عراق م" زمان تکميل ماموريت خود" تا ی آمريکايی بوش بارها تاکيد کرده است که نيروهایآقا

 اعزام نفرات بيشتر به عراق در ی برایبرنامه ا ی منابع وزارت دفاع از بررسی شود برخیمانند و گفته م
 .اوايل سال آينده خبر داده اند

 ی بر بوش و مالکی سياسیفشارها
 روز چهارشنبه برگزار شود اما اين جلسه بدون هيچ ی بود دور اول مذاکرات آقايان بوش و مالکقرار

 . به تعويق افتادیتوضيح
 ی از ابراز ترديد يکی انتشار يافت که يک روزنامه آمريکايیال در حی تعويق مالقات آقايان بوش و مالکخبر

 اين ی نخست وزيرعراق در خاتمه دادن به بحران کنونیاز مقامات دولت اياالت متحده در مورد تواناي
 .کشور خبر داده بود

 ی مالکیا آقی اين شايعه را تکذيب کرده اند که انتشار خبر ابراز ترديد در مورد توانايی آمريکايمقامات
 . و لغو مالقات روز چهارشنبه شدی مقامات عراقیباعث بروز ناخرسند

 ی خود با فشار سياسی برگزار شده که رهبران آمريکا و عراق در داخل کشورهای امان در حالمذاکرات
 .مواجه هستند

کا مخالف  آمريی تندرو ائتالف شيعيان با مالقات نخست وزير اين کشور و رييس جمهوری عراق، اعضادر
 .بوده اند

 در ،ی سپاه مهدی تندرو شيعه و رهبر گروه شبه نظامی صدر، روحانی گروه وابسته به مقتديک
 . را متوقف کرده استی خود با دولت ائتالفی و جورج بوش همکاری مالکیاعتراض به مالقات نور
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 از یختيار دارد و سپاه مهد در پارلمان و چند وزارتخانه در دولت عراق را در ای کرسی گروه حدود ساين
 ی خونين فرقه ای های شود در درگيری است که گفته می شيعه عراقی شبه نظامیجمله گروه ها

 . دولت با آنها شده اندی خواستار مقابله جدیدست داشته است و مقامات آمريکاي
 یجالس، نارضايت مورد اجالس امان، گفته شده است که ملک عبداهللا، پادشاه اردن و ميزبان اين ادر

 آمريکا در حل مناقشه فلسطينيان و اسرائيل را به اطالع رييس ی عرب از تالش ناکافیکشورها
  . در اين زمينه شده استی آمريکا رسانده و خواستار تالش بيشتر ویجمهور

  
حضور نيروهاي چند مليتي به  شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا درخواست عراق براي تمديد

  .تصويب آرد 2007زده تا پايان سال  ري آمريكا را در اين آشور جنگرهب
  ٢٠٠۶  نوامبر29 -١٣٨۵  آذر8ه چهار شنب

 عضو شوراي امنيت 15از خبرگزاري فرانسه،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 31تي در عراق را تا  هزار نيروي چند ملي160حضور  ي پيشنهادي آمريكا براي تمديد مدت قطعنامه

  . تصويب آردند2007دسامبر سال 
 نوامبر 11يي به شوراي امنيت در  عراق در نامه تمديد حضور نيروها از سوي نوري المالكي، نخست وزير

  .درخواست شده بود
المللي با هدف ايجاد ثبات در اين آشور  بين هاي ي ديپلماسي راي گيري در شوراي امنيت در بحبوحه

  .ده انجام شدجنگ ز
ها  ي افزايش خشونت ِ مذاآرات حساسي را درباره جمهور آمريكا و مالكي قرار است جورج بوش، رييس

  .برگزار آنند) شنبه پنج(و فردا ) چهارشنبه) در عراق در امان، پايتخت اردن امروز
واست دولت نيروهاي چند مليتي بايد به درخ شوراي امنيت اين امر را روشن ساخت آه زمان حضور

  .بازبيني قرار گيرد  مورد2007 ژوئن سال 15عراق و تا قبل از 
هاي نفتي و گاز تا  حاصله از فروش نفت و فرآورده چنين تاآيد شده است آه مبالغ در اين قطعنامه هم

ي عراق ريخته شود و از سوي هيات نظارت و مشورتي  توسعه  دسامبر سال آينده به صندوق31
  .گيرد د نظارت قرارالمللي مور بين

ما نسبت به : گيري به خبرنگاران گفت اين راي ي آمريكا در سازمان ملل پس از جان بولتون، نماينده
سال ديگر تمديد آرد خرسند  چند مليتي در عراق را براي يك  آه حضور نيروهاي1723ي  پذيرش قطعنامه
همكاري با دولت عراق است و من فكر ي  حل ممكن ادامه دهد راه مي اين امر نشان. و راضي هستيم

 شورا خيلي مناسب بود آه يك يا دو روز پيش از ديدار بوش و مالكي در امان چنين آنم اين اقدام مي
  .يي را تصويب آرد قطعنامه

نيز متعهد شد دولتش به همكاري نزديك با دولت  ي انگليس در سازمان ملل اميرجونز پاري، نماينده
  .مشارآت در نيروهاي چند مليتي ادامه دهد و جانبه و هم به صورتعراق هم به صورت د

هاي امنيتي به نيروهاي امنيتي عراق ادامه  مسووليت ما به همكاري در انتقال: جونز پاري اظهار داشت
  .دهيم مي

ي روند سياسي در عراق  قطعنامه بر اهميت ادامه ي روسيه از اينكه اين اما ويتالي چورآين، نماينده
يي و دو دستگي در عراق تهديد بزرگتري براي  هاي فرقه خشونت :وي گفت. تاآيد نكرده ابراز تاسف آرد

  .ي عراق است آينده
المللي صلح با  پيشنهاد برگزاري آنفرانس بين در همين حال آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل نيز

اين امر نيازمند انجام مقدمات :  تاآيد آردعراق را ارايه آرد، اما ي هاي عراقي درباره حضور تمامي گروه
  .آافي است

آنفرانسي با حضور تمامي احزاب مثمر ثمر خواهد  آنم برگزاري من فكر مي : عنان به خبرنگاران گفت
  .بود

  
  . بيانيه مشترك مطبوعاتي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق

  ٢٠٠۶  نوامبر29 -١٣٨۵  آذر8ه چهار شنب
، متن بيانيه مشترك مطبوعاتي جمهوري )ايسنا(ه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش گرو

  : اسالمي ايران و جمهوري عراق به شرح زير است
بنا به دعوت جناب آقاي دآتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسالمي ايران و در راستاي توسعه «

ري اسالمي ايران و جمهوري عراق جناب آقاي جالل و گسترش مناسبات دوستانه و برادرانه بين جمهو
 برابر با ١٧/٩/١٣٨٥  اقتصادي در تاريخ -طالباني، رييس جمهوري عراق در راس يك هيات سياسي 

در اين سفر .  روز از جمهوري اسالمي ايران رسما ديدار به عمل آوردند٣  ميالدي به مدت ٢٧/١١/٢٠٠٦ 
اي، رهبر معظم انقالب اسالمي و برگزاري دو دوره مذاآره  اهللا خامنه ايشان عالوه بر ديدار با حضرت آيت

رتبه جمهوري اسالمي ايران شامل رييس قوه  با جناب آقاي دآتر احمدي نژاد با ديگر مقامات عالي
قضاييه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير امور خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز 

در پايان اين سفر مقامات دو آشور جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق، . مالقات و گفتگو نمود
المللي آه در  يي و بين پس از گفتگو و تبادل نظر پيرامون مسايل و موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه

  : فضايي آآنده از تفاهم و صميميت انجام شد در خصوص موارد زير به توافق رسيدند
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هاي ديرينه تاريخي، فرهنگي و ديني بين دو آشور   فراوان و پيوندمشترآات طرفين با توجه به -١ 
همسايه و مسلمان و با احترام به اصولي چون حسن همجواري عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و 

پايبندي نسبت به ايفاي تعهدات ناشي از معاهدات دوجانبه ثبت شده نزد سازمان ملل متحد خواستار 
هاي دوجانبه در همه ابعاد سياسي، امنيتي، نفتي،  ين و توسعه همكاريارتقاي مناسبات فيماب

  . صنعتي، اقتصادي و فرهنگي شدند
 جمهوري اسالمي ايران با تاآيد بر ضرورت حفظ وحدت ملي، تماميت ارضي و استقالل آشور عراق -٢ 

 آامل حاآميت از پيشرفت روند سياسي و استقرار نهادهاي دموآراتيك منتخب ملت عراق و برقراري
هاي طبيعي و يكپارچگي سرزميني و ساختن آينده سياسي خود بر پايه قانون  مردم عراق بر ثروت

  . اساسي جديد اين آشور حمايت به عمل آورد
 جمهوري اسالمي ايران با استقبال از عزم راسخ دولت منتخب عراق در برقراري ثبات و امنيت در اين -٣ 

ي دولت آقاي نوري المالكي، نخست وزير عراق با هدف جلب مشارآت آشور و اجراي طرح آشتي مل
 حمايت آامل خويش را از تداوم اين روند در  فعال و فراگير همه اقشار ملت عراق در روند سياسي،

  . راستاي استقرار حاآميت ملي، امنيت و ثبات پايدار در عراق اعالم نمود
هاي تروريستي در عراق، بر  جنايتكارانه و خرابكارانه گروه طرفين با محكوميت شديد تداوم اقدامات -٤ 

  . هاي تروريستي و جنايتكارانه تاآيد آردند ضرورت مقابله جدي با اينگونه فعاليت
 طرفين با يادآوري روح برادري، همزيستي مسالمت آميز و سرنوشت مشترك تمامي اقشار ملت -٥ 

رهنگي در طول ساليان متمادي از هر گونه تالش و هاي مختلف ديني نژادي و ف عراق اعم از گروه
هاي داخلي و تقويت وحدت و برادري بين  اقدامي در جهت تحكيم وحدت ملي و پايان دادن به درگيري

جمهوري اسالمي ايران آمادگي خود را جهت آمك به دولت . ملت يكپارچه عراق حمايت به عمل آوردند
   .و ملت عراق در اين زمينه ابراز داشت

 طرفين با ابراز خرسندي از استمرار سفرهاي زيارتي اتباع ايران و عراق به شهرها و عتبات مقدسه -٦ 
دو آشور، خواستار رفع برخي موانع و مشكالت موجود در نقاط مرزي و ارايه تسهيالت بيشتر و بررسي 

  . امكان افزايش تعداد زوار گرديدند
و آشور به ويژه تسهيل عزيمت زوار تجار و بازرگانان و با توجه به  به منظور تسهيل بيشتر تردد اتباع د-٧ 

توافقات قبلي مراجع ذيربط دو آشور طرف ايراني خواستار اقدام طرف عراقي در گشايش مرز هوايي 
 بغداد و -جهت برقراري پروازهاي مستقيم و عبوري از سوي جمهوري اسالمي ايران در مسير تهران 

  . بالعكس گرديد
رفين بر ضرورت تسريع در اجرايي شدن توافقات قبلي دو آشور در خصوص افتتاح سرآنسولگري  ط-٨ 

جمهوري اسالمي ايران در اربيل و سليمانيه و هم چنين گشايش سرآنسولگري جمهوري عراق در 
  . مشهد و انتقال موقت سرآنسولگري اين آشور از خرمشهر به اهواز تاآيد نمودند

ه اهميت حمايت و مشارآت در بازسازي و توسعه اقتصادي عراق و نقش زيربنايي  طرفين با اشاره ب-٩ 
آن در برقراري ثبات و امنيت پايدار در اين آشور و منطقه و ضرورت مشارآت و حمايت آليه آشورها به 

  . ويژه آشورهاي همسايه و دوست در اين زمينه شديدا تاآيد آردند
هاي سياسي، اقتصادي و  نبه جمهوري اسالمي ايران در زمينههاي همه جا  دولت عراق از حمايت-١٠ 

  . بازسازي در اين آشور قدرداني به عمل آورد
 جمهوري اسالمي ايران با اعالم آمادگي جهت مشارآت در روند سياسي آشور عراق خواستار -١١ 

خدماتي و هاي عمراني  هاي معتبر ايراني در اجراي پروژه مساعدت دولت عراق جهت مشارآت شرآت
  . بازسازي در اين آشور شد

هاي دو جانبه و آمك به حل و مشكالت مردم عراق   طرفين با هدف گسترش و تعميق همكاري-١٢ 
هايي چون احداث خط لوله انتقال  خواستار تسريع در اجرايي شدن توافقات قبلي دو آشور در زمينه

 احداث خطوط انتقال برق به عراق و غيره آهن دو آشور، هاي نفتي، اتصال خطوط راه نفت و فرآورده
  . گرديدند

جمهوري اسالمي ايران با استقبال از مصوبه اخير دولت عراق در خصوص اخراج عناصر  -١٣ 
گروهك تروريستي منافقين تسريع در اجرايي شدن اين مصوبه را گامي مثبت در گسترش 

   .و تعميق روابط دو آشور اعالم نمود
وري جنايات رژيم صدام بر ضد مردم عراق و تجاوز نظامي به آشورهاي جمهوري  طرفين با يادآ-١٤ 

اسالمي ايران و آويت، بر ضرورت محاآمه عادالنه و شفاف صدادم و ديگر سران رژيم سابق عراق تاآيد 
  . آردند

در پايان اين سفر جناب آقاي جالل طالباني، رييس جمهوري عراق از مهيمان نوازي گرم و صميمانه 
نژاد، رييس جمهوري  دولت جمهوري اسالمي ايران قدرداني نمود و از جناب آقاي دآتر محمود احمدي

  » .اسالمي ايران براي ديدار رسمي از آشور عراق دعوت به عمل آورد
  
   کرد قي خود در پارلمان و دولت عراق تعلتی صدر عضوانیجر

  ٢٠٠۶  نوامبر29 -١٣٨۵  آذر8ه چهار شنب
 ی جمهورسي عراق با جرج بوش رئری نخست وزی المالکی نوری آتداریر در اعتراض به د مقتدا صدانیجر
  .  درآوردقي خود در پارلمان و دولت عراق را به حال تعلتی در اردن عضوکایآمر
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:  کرددي شد؛ تاکافتی فرانسه دری که توسط خبرگزاری اهياني صدر در بانی مهر، جری گزارش خبرگزاربه
 خود در دولت را به حال رانی وزتی خود در پارلمان و عضوتی عضوداری دنی اعتراض به ا صدر درونيفراکس

  . آوردی در مقيتعل
 ی المالکی کشور با نورنی اردن شد و قرار است در ای امروز راهکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش"

  .د کشور بحث و تبادل نظر کننی و درباره مسائل و تحوالت اداری عراق درینخست وز
 آنها به ی کند و نقض حقوق قانونی مکی احساسات ملت عراق را تحرداری دنی افزود که اهياني بنیا

  . رودیشمار م
 ملت عراق به خالص لی تماشی و افزای ها از اشغالگری عراقی به درد و رنج کنونني همچنهياني بنی ادر

  .شدن از اشغالگران در عراق اشاره شده است
 بهداشت و ارتباطات دولت ری وزني دارد و همچناري را در اختی کرس30رلمان عراق  صدر در پاونيفراکس
 با ی المالکداری کرده بود که در صورت ددی تهدشتري پانی جرنی است؛ اانی جرنی وابسته به ازيعراق ن
  .رد درخواهد آوقي خود  در دولت و مجلس عراق را به حال تعلتی عضوفي طنیبوش،  ا

  
  يران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ا

  
   آذر9پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ نوامبر 30 -١٣٨۵ آذر ٩نجشنبه پ
روزنامه های صبح آخرين روز هفته در تهران از نامه محمود احمدی نژاد به مردم آمريکا خبر :بی بی سی

مجلس خبرگان و شوراها را در صدر داده، اخبار مربوط به اتئالف های و فهرست های مشترک انتخابات 
اخبار خود آورده اندو بازگشت آرام ساعت کار بانک ها به وضعيت سابق، مخالفت هند و پاکستان با نرخ 

  . گاز توافق شده با ايران را نيز در ميان اخبار اقتصادی خود آورده اند
 و از قول گروه های مختلف  در گزارش های انتخاباتی خود خبر از پايان نظرسنجی ها دادهآينده نو

جبهه اصالحات خبر داده که فهرست اعالم شده پانزده نفره حاصل ائتالف تمام اصالح طلبان و حزب 
  . اعتماد ملی است

 در عنوان اصلی خود با چاپ عکس سه عضو کابينه خاتمی که در فهرست اصالح طلبان جا کارگزاران
  . داده استدارند از توافق ها بر سر فهرست مشترک خبر 

 با چاپ عکس های محمد خاتمی ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی نشان همبستگی
  ه. داده که فهرست مشترک اصالح طلبان مورد تائيد اين هر سه چهره است

 رغم توصيه صاحبنظران جهت  جمهوری به  طلبان که در انتخابات نهم رياست  ح  نوشته اصالهمبستگی
کانديدا تفرق را پيشه کردند و با ماندن هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، مصطفی توافق بر روی 

 ميليون ١٠ ميليون رای در برابر ۵/١۶معين و محسن مهرعليزاده در صحنه با وجود داشتن در مجموع 
اده رای اصولگرايان بازنده انتخابات شدند اين بار وحدت را در برنامه کار خود در انتخابات شوراها قرار د

  . اند
 های تاثيرگذار نظير مهدی   سو و شخصيت طلب از يک ح  های اصال به نوشته اين روزنامه احزاب و گروه

دست آمده از انتخابات  کروبی، سيد محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی ديگر با تجربه به 
  . ايه ليست واحد وارد شوند جمهوری به اين نتيجه رسيدند که در صحنه رقابت شوراها با ار رياست

ف در ميدان اصولگرايان  اند که اختال ف رسيده   طلبان به ائتال ح  در حالی اصالهمبستگیبه نوشته 
نژاد و ديگری   فهرست جداگانه که يکی حاميان احمدی ٢شود حداقل  بينی می جدی است و پيش 

  .لبان به رقابت برخيزند ط ح حاميان قاليباف در آن جای دارند با يکديگر و با اصال
 روزنامه جناح محافظه کار نيز در سرمقاله خود به جناح محافظه کار هشدار داده که االن رسالتحتی 

  . وقت غنيمت خواهی نيست بلکه هنگامه رقابت است و رقيب بسيار جدی است
داده که اصالح طلبان به  با نقل قول دو سه نفر از ناراضيان جبهه اصالحات خبر ايرانبا وچود اين روزنامه 
  . توافق نرسيده اند

روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی بدون اشاره به فهرست های اعالم شده توسط ستاد مرکزی 
اصالح طلبان نوشته گاه ديده شده چند انسان به ظاهر همفکر و همسو به قصد بهره گيری از فضای 

ند که ديری نمی پايد از اذهان مردم می رود و موجود دور همديگر جمع شده و ائتالفی تشکيل می ده
اگر رسانه ها فرجام اين اتحاد استراتژيک را پيگيری کنند، معلوم می شود صاحبان ائتالف های قارچی و 

  .غير واقعی در شب انتخابات دچار انشعاب شده اند
بتدای طرح مسأله از  در اين دوره انتخابات شوراها موضوع ائتالف از همان ا ايرانبه نوشته روزنامه

سوی احزاب و گروهها مورد بررسی قرار گرفت، ولی بر خالف ادوار گذشته انشعاب و افتراق پررنگ تر 
  .ظاهر شد
 خبر داده که چين، هند و پاکستان قيمت پيشنهادی برای خريد گاز ايران را نپذيرفتند و به اين آفتاب يزد

مان می رفت که جانشين فرصت های از دست رفته ايران ترتيب خط لوله ای که صلح نام گرفته بود و گ
  . در زمينه فروش گاز و نفت و خطوط لوله خواهد شد، بار ديگر با مشکلی جدی روبرو شد

ايران ، هند و پاکستان که به دنبال توافق های اوليه از شش ماه پيش با مشکل سردی دهلی نو در 
ود يک شرکت انگليسی را برای تعيين قيمت فروش ادامه مذاکرات روبرو هستند در آخرين نشست خ

 که آفتاب يزدگاز معين کردند و مقرر شد که نظر اين شرکت پذيرفته شود اما مطابق خبر امروز 
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 هم آن را نقل کرده ، گزارش شرکت انگليسی با مخالفت هند و پاکستان روبرو شده همبسستگی
 قيمت گذاری در اختيار شرکت انگليسی قرار گرفته که مدعی شده پارامترهايی که از جانب ايران برای

  .مشخص نيست
ها در تهران به تدريج در حال بازگشت به حال   گفته است بانکجام جممدير بانک صادرات به نوشته 

  . سابق است چرا که طرح تغيير ساعت کار بانک ها تاثيری در وضع ترافيک نداشته است
 کار برخی شعب در تهران به هشت و پانزده رسيده و قرار  ساعت شروع سرمايهبه نوشته روزنامه

کنند، افزايش يابد و ساعت بازگشايی به   شروع به کار می ٩است به تدريج شعبی که زودتر از ساعت 
اين تغيير به دنبال آن رخ می دهد که تصميم ناگهانی دولت . قبل از ساعت هشت صبح کاهش پيدا کند

نک ها از ابتدا با مخالفت کارشناسان روبرو شد که آن را نسنجيده می در مورد تغيير ساعت کار با
  . دانستند اما مقامات دولتی اصرار داشتند که اين تصميم برای کمک به ترافيک الزم است

 دولت شش ماه بعد از آن تجربه آرام آرام دارد شرايط را به وضعيت سابق برمی سرمايهبه نوشته 
  .گرداند

  
   آذر8چهارشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر29 -١٣٨۵  آذر8ه چهار شنب
انتخابات اکوادور و پيروزی نامزد مخالف آمريکا، سفر پاپ به ترکيه و سفر جالل طالبانی :بی بی سی

رييس جمهوری عراق به تهران از جمله خبرهای خارجی است که در صدر اخبار روزنامه های امروز 
 خبرهای داخلی، کنارگذاشتن جمعی از استادان دانشگاه علم و صنعت ، ادامه تهران جا گرفته و در

واکنش ها نسبت به سقوط هواپيمای نظامی و اعتراض بخشی از هواداران دولت به دخالت دولت در 
  .انتخابات شورا عناوين اصلی را تشکيل می دهد

ط شده نظامی با عنوان  با چاپ عکسی از تشييع جنازه مسافران هواپيمای ساقمردم ساالری
نوشته اندوهی جانکاه در جان بازماندگان سقوط آنتونف است اما اين تمام غم " عذرخواهی کنند"

آنچه فاجعه را بزرگتر می کند اين است که از ميان مسئوالن کسی حاضر به عذرخواهی از . نيست
م و از سمت خود کناره مردم نيست و کسی حاضر نيست بگويد از شما مردم ايران عذرخواهی می کن

  .گيری می کنم
 بدتر اين که وقتی عده از نمايندگان دست به کار تحقيق می شوند تا علت مردم ساالریبه نوشته 

. ايجاد سوانح هوائي را پيدا کنند عده ای تحت عنوان تکراری مصلحت باز هم جلو استيضاح را می گيرند
  ت ملت چه می شود؟ مصلحت چه کسی؟ و کدام مصلحت؟ کسی بپرسد مصلح

 در صدر گزارش های خبری خود درباره واکنش های مختلف نسبت به سقوط هواپيمای صاحب قلم
نوشته سقوط يک هواپيما يک بار ديگر موجی از " تکرار اين حوادث قابل تحمل نيست"نظامی با عنوان 

  . وادثی به راه انداخته ای سياسی و مسئوالن را مبنی برپيگيری علل وقوع چنين ح های چهره واکنش
» تاتارستان«نوشته درست يک روز بعد از اينکه " پرواز در آسمان سقوط"همين روزنامه با عنوان 

هواپيمای توپولوف خود را برای پرواز نمايشی به ايران آورد تا برای خود مشتری ناگزير از خريد بيابد و يک 
ان صنعت هوايی کشور را در جزيره کيش به دور  اندرکار روز قبل از اينکه معاون رييس جمهوری دست

خود جمع کند تا صنعت هوايی کشور را ارج بگذارد، چهارمين سقوط فاجعه بار سال رخ داد تا به همه 
  .يادآوری کند که آمار سقوط هوايی در کشور به طور متوسط به يک سقوط درهر فصل نزديک شده است

جمهوری در جزيره خوش آب و هوای کيش و در آيين  رييس  با اشاره به سخنان معاون اول صاحب قلم
المللی هوايی خليج فارس نوشته ای کاش آقای داوودی ضمن حمايت از صنعت  سومين نمايشگاه بين

  هواپيمايی کشور که کاری اصولی و صحيح است کمی درباره رشد در اين صنعت بيشتر توضيح می
هد رشد آن بوده است، رشد سقوط هواپيما و کشته داد، آنچه که افکار عمومی دراين صنعت شا

  . شدگان حوادث هوايی است
 خبر داده که نايب رييس شورای شهر تهران درباره مداخله دولت در انتخابات شورا ها اظهار کارگزاران

  ..کند  دولت با استفاده از قدرتی که دارد در انتخابات دخالت می : نگرانی کرده و گفت
 کارگزارانز اصلی ترين هواداران محمود احمدی نژاد به حساب می رود به نوشته حسن بيادی که ا
اين . دهد، مخالف دولت است   طور اعالم کنيم که هر کس به گروهی خاص رای نمی  گفته نبايد اين

ها می   شود و اگر هدف خدمت به مردم باشد، همه گروه  ها می   حرف ما مانع فعاليت احزاب و گروه
  . ند در انتخابات شرکت فعال داشته باشندتوان  

 روز به برگزاری سومين دوره انتخابات شورای شهر باقی ٢٠ نوشته در حالی که کمتر از اعتماد ملی
 درصد ٢/٣٣های مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران حاکی از آن است که  سنجی مانده است نتايج نظر

  .  به احتمال زياد در انتخابات شوراها شرکت خواهند کرد درصد آنها۵/٢۵از شهروندان تهرانی قطعا و 
 سال به عمل ١۵ نفر از تهرانی های باالی ١۵٠٠سنجی که در بين  به نوشته اين روزنامه در اين نظر

  .اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد  درصد از شهروندان اعالم کرده ٩/١۶آمده 
ابقه پنجاه و سه نفر از اساتيد دانشگاه علم و صنعت تهران  خبر داده که در اقدامی بی ساعتماد ملی

  . با صدور حکم بازنشستگی مواجه شدند
به نوشته اين روزنامه انجمن اسالمی دانشگاه علم و صنعت ضمن محکوميت اين اقدام، با اشاره به 

الن جديد اين اينکه محمود احمدی نژاد از اساتيد اين دانشگاه بوده است و ارتباط ويژه ای با مسئو
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دانشگاه دارد، از چنين اقدامات مداخله گرايانه و غير منطقی از سوی دولت و وزارت علوم ابراز تاسف 
  . کرده است
 از تشکيل اولين سمينار کشوری ايدز خبر داده و نوشته در اين سمينار رييس مرکزمديريت رسالت

 ٨۴ تا ٧٧يدز از طريق روابط جنسی ازسال  برابری آمارانتقال ا۴بيماری های وزارت بهداشت ازافزايش
سخن گفت و يک رئيس دانشگاه نسبت به افزايش گروه های پرخطردرايران هم به لحاظ تعداد وهم به 

  . لحاظ نوع هشدار داد
 در اين سمينار رييس دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی با بيان اينکه رسالتبه گزارش خبرنگار 

 به اجرا درآيد، گفت اکنون گروه های پرخطردرايران  يدز بايد به دورازپنهانکاری هاهای پيشگيرانه ازا برنامه
هم به لحاظ تعداد وهم به لحاظ نوع درحال افزايش است که اين امرمنجربه گسترش بيماری 

  .درکشورمی شود
  

   آذر7سه شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر28 -١٣٨۵  آذر7ه سه شنب

وزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از سقوط هواپيمای نظامی و ر:بی بی سی
گروگان گيری در يک مدرسه در تهران نوشته و با چاپ عکس هايی از اين دو حادثه در باالی صفحات اول 

ديدارهای رييس جمهوری عراق در تهران، پيروزی اسالمگرا ها در . خود به آن اهميت بسيار داده اند
انتخابات بحرين، احتمال باالگرفتن آلودگی هوای تهران و گرم شدن بازار انتخابات شوراها از جمله ديگر 

  . مطالب اين روزنامه هاست
 گزارشی درباره حادثه سقوط هواپيمای سپاه پاسداران را در صدر اخبار خود آورده و در آن اعتماد ملی

 رفته از حالت  هوايی در کشور باعث شده است رفتهاز زبان يک نماينده مجلس نوشته تکرار حوادث 
  . حوادث غيرمنتظره خارج و تبديل به حوادث منتظره شود

های   گفته پايين آمدن امنيت هوايی در کشور ما معلول تحريماعتماد ملیمسعود امينی به نوشته 
کند، زيرا اکثر  مینوشته و نانوشته آمريکا است که به خصوص در ناوگان هوايی نظامی ما خودنمايی 

هواپيماهای ما ساخت کشورهای غربی است و تامين قطعات استاندارد آن نيز بايد با همکاری 
  . کشورهای سازنده انجام شود

همزمان با خبر سقوط هواپيمای نظامی که چهارمين هواپيمای مسافربر است که در يک سال گذشته 
 است، به نوشته روزنامه های امروز صبح با سقوط خود موجب کشته شدن تمام سرنشينانش شده

فرمانده سپاه پاسداران در سخنرانی هايی به مناسبت هفته بسيج گفته است آمريکائی ها اينک در 
  . تيررس ما هستند و ما مسير آن ها را کامال زير نظر داريم

ران امنيت کشتيرانی  فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران گفته امروز نيروی دريايی ايکيهانبه نوشته 
در خليج فارس، تنگه هرمز و دريای عمان را برقرار کرده است و از همه تهديدات وفرصت ها آگاهی دارد 

و در ساخت تجهيزات کامال خود کفا هستيم و هيچ نوع وابستگی نداريم و اين شعار نيست دشمن هم 
  . می داند

دازی ناوچه موشک انداز و ساخت توپ  ضمن اشاره به آب انهمبستگیسردار کوچکی به نوشته 
  .در تمام دنيا فقط دو کشور می توانند اين توپ را بسازند، ايران و ايتاليا:  ميليمتری گفته٧۶پيشرفته 
 در ميان گزارش های مربوط به انتخابات شوراها خبر از تشکيل جبهه اعتدال داده و نوشته کارگزاران

 به آيت اهللا هاشمی ١٣٨۴انات خود رای دهندگان سوم تير اگر اصالح طلبان بتوانند با بسيج امک
  .  آذر ترغيب کنند، می توان گفت جبهه اعتدال کليد خورده است٢۴رفسنجانی را به شرکت در انتخابات 

، اگر جبهه اعتدال بتواند فارغ از مهندسی های سياسی و صرفا براساس احساس کارگزارانبه نظر 
ت باقی ماندن به عنوان يک حزب فراگير را بيش از ديگر احزاب خواهد نياز جمعی شکل بگيرد، قابلي

  . داشت
اين روزنامه می افزايد که اگر انتخابات کنونی فقط مقدمات اين کار را فراهم کند، از هم اکنون می توان 

  . اصالح طلبان را پيروز نهايی در ميدان دموکراسی خواهی دانست
 به بررسی وضعيت طبقه متوسط پرداخته و کارگزارانمقاله ای در سعيد ليالز کارشناس اقتصادی در 

نوشته اين طبقه معموال برای پاسخ گويی به فشارها و به عنوان واکنش وارد انتخابات و سياست ورزی 
 واقعا به ١٣٨۴ تير ٣ خرداد تا ٢٨می شود در حالی که به نظر نويسنده اگر طبقه متوسط در فاصله 

د، آرايش سياسی ايران در حال حاضر به شدت با آنچه که اکنون هست، تفاوت صحنه سياسی آمده بو
تاريخی که نويسنده اين مقاله ذکر کرده مربوط به فاصله بين انتخابات دوره اول و دوم رياست . داشت

  .جمهوری اخير بود
برت گرفته  از قول سفير ايران در روسيه نوشته اگر آمريکايی ها از تجارب گذشته خود درس عکيهان

  . باشند هرگز به ايران حمله نخواهند کرد
 وی را نماينده تام االختيار جمهوری اسالمی در فدراسيون روسيه کيهانغالمرضا انصاری، که روزنامه 

معرفی کرده با انتقاد از سياست های آمريکا در خاورميانه گفته با توجه به شرايط کنونی و تمايالت 
ر کرد که چين و روسيه از جمله کشورهايی هستند که شريک راهبردی ايران دولت ايران، می توان تصو

چنان که ايران درصدد ساخت نيروگاه های هسته ای تازه ای است که .  سال آينده خواهند بود١٠در 
قرار است بزودی مزايده هايی برای مشارکت کشورهای ديگر در تحقق آنها برگزار شود که مسلما 
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ور همسايه و دارای همکاری های قبلی در اين زمينه از ارجحيت برخوردار خواهد روسيه به عنوان کش
  . بود

 در صدر گزارش های خود خبر داده که با امضای رييس جمهوری دستور پرداخت پنج ميليارد همبستگی
  . دالر برای خريد بنزين صادر شد

است، چاه ويلی که هر چقدر در آن ای شده  اين روزنامه نوشته داستان بنزين اين روزها قصه پر غصه 
شود و معلوم نيست که سر انجامش به کجا ختم  شود تنها به دود وترافيک تبديل می ريخته می

ها روی کار آمد تا بتواند بزرگ ترين ادعای خود يعنی رسيدن  دولت نهم با شعار ساماندهی يارانه.شود
رسد به دور از هر گونه مباحث نظری و عملی  عدالتی که به نظر می.به عدالت اجتماعی را محقق کند

  . شود به رويايی شيرين ختم می 
 واردات ميلياردها دالر بنزين و از آن بدتر تبديل آن به آلودگی هوا، شکاف همبستگیبه نوشته 

  رسد که ديگر نيازی به برنامه بيشترطبقاتی و ايجاد فساد اقتصادی به واسطه قاچاق آن به نظر می
  .  و بلند ندارد و اين داستان کش دار پر درد معلوم نيست که تا چه زمان ادامه خواهد داشتهای کوتاه

 درصد خودروهای سواری پايتخت ٨٠ از قول مدير شرکت کنترل کيفيت هوا نوشته صاحب قلمروزنامه 
 از اندازه کنند و در نتيجه آلودگی هوای تهران به حد اشباع و باالتر محيطی را رعايت نمی ضوابط زيست 

  . بحرانی رسيده است
 با بيان اين که آلودگی هوای تهران به حد اشباع رسيده صاحب قلميوسف رشيدی به نوشته روزنامه 
های کافی و مناسب در پايتخت با احتمال ايجاد پديده وارونگی هوا،  و در صورت عدم وزش باد و بارندگی

ای جدی و حياتی  ود دارد، گفته آلودگی هوا مسالهامکان خارج شدن آلودگی هوا از حد استاندارد وج
  .برد بوده و کالن شهر تهران از اين نظر در وضعيت ويژه به سر می 

  
   آذر5يکشنبه :  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶  نوامبر26 -١٣٨۵  آذر5ه یک شنب

آرامی های روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های بزرگ خود از گسترش ترورها و نا :بی بی سی
عراق خبر داده و در عکس هائی از وقايع دو روز گذشته در شهرهای عراق از موج کشتارهای انسانی 

گفتگوهايی برای حل مشکل تعليق فوتبال ايران در شرکت در مسابقات بين . ابراز نگرانی کرده اند
ت جاری از جمله ديگر المللی، گزارش هايی درباره ائتالف ها و فهرست های مختلف نامزدهای انتخابا

  .مطالب اين روزنامه هاست
 که روزهای گذشته از تشکيل اجالس سران ايران و عراق و سوريه در تهران خبر داده کيهانروزنامه 

  . بود، امروز خبر به تعويق افتادن سفر جالل طالبانی را کم اهميت ديده است
شته نشست تهران معرف تالش ايران برای  از قول يک مقام نزديک به رئيس جمهور عراق نوکارگزاران

تقويت موضعش در منطقه و جلوگيری از آن است که آمريکا سوريه را که کشوری دارای اکثريت سنی 
 کامران قره داغی، کارگزارانبه نوشته . است از متحدش ايران که کشوری شيعه است، دور کند

تهران فقط شامل طالبانی و احمدی نژاد سخنگوی طالبانی در بيانيه ای تاکيد کرده بود که نشست 
  . خواهد بود

 گزارش داده که به دليل بسته شدن فرودگاه بغداد و رد دعوت صاحب قلمدر همين حال روزنامه 
به نوشته اين روزنامه . نژاد از سوی بشار اسد، نشست تهران باز هم به تعويق افتاد محمود احمدی 

 برای مقابله با آمريکا در منطقه، نشست مقابله با نفوذ آمريکا آقای احمدی نژاد سه ماه پيش در تالش
را از ترکيب سران سه کشور ايران عراق و سوريه دعوت به تشکيل کرد، اما در همان آغاز معلوم شد 

  . بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه، در نشست تهران حاضر نخواهد شد
  جنب و جوش برای حل بحران فوتبال ايران

ر صدر گزارش های خود نوشته داريوش مصطفوی، که صدور حکم دبيری برای وی از عوامل  دآينده نو
اصلی بحرانی است که برای فوتبال ايران مشکل ساز شده است، بار ديگر به مسووالن سازمان تريب 

 در حالی که آينده نوبه نوشته . بدنی قول داد که مساله تعليق فوتبال ايران را خود حل خواهد کرد
طفوی راهی دوبی است تا در آن جا با سپ پالتر و مسووالن فيفا گفتگو و بلکه مشکل تعليق فوتبال مص

ايران را حل کند، سازمان ورزش کشور برای يک گروه سه نفره احکامی صادر کرده تا در دوبی با مقامات 
 فوتبال هم فيفا به بحث بنشينند و در عين حال از محسن صفائی فراهانی رييس پيشين فدراسيون

  . خواسته شده که به هيات ايرانی در دوبی بپيوندد
 مسووالن ورزشی ايران سعی دارند در چند روز آينده از حضور سران فدراسيون آينده نوبه نوشته 

جهانی فوتبال در دوبی استفاده کنند شايد مهلتی به دست آورند و فوتبال کشور را از بحرانی که به آن 
  . نددچار آمده نجات ده

 نوشته فدراسيون فوتبال اعالم کرد که در حال تعامل و همکاری با فيفاست و در صاحب قلمروزنامه 
حال برطرف کردن تعليق فوتبال کشور، اما در همين حال سکوت مسؤوالن ورزشی و فوتبال کشور 

های  در بخش نامد  سواالت بسياری را به وجود آورده است و حتی تلويزيون که خود را رسانه ملی می
مختلف خبری نسبت به خبر تعليق فوتبال و حواثی آن که مهمترين خبر ورزش ايران دستکم در چند ماه 

  . است، کمترين پوشش ممکن را داده است اخير بوده 
هر چند نحوه .  است  تالشهای آشکار و نهان برای رفع اين مشکل آغاز شدهصاحب قلمبه نوشته 

ديروز شنيده شد که داريوش مصطفوی قصد . روست نتقاداتی نيز روبهحرکت به سوی طی مشکل با ا
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سفر به سوئيس و مالقات با مسؤوالن فيفا را دارد از سوی ديگر سپ بالتر، رئيس فدراسيون جهانی 
آيد تا به همراه بن همام در مراسم  فوتبال، در مسيری کامال متفاوت از سفر مصطفوی به دوبی می 

  . فدارس شرکت کندافتتاح ساختمان جديد
  هديه احمدی نژاد به دانشجويان کوی دانشگاه

 ميليون تومانی رئيس جمهور ميان دانشجويان کوی دانشگاه تهران که ٢۵٠ توزيع هديه کيهانبه نوشته 
به نوشته . به صورت بسته های فرهنگی شامل بن کتاب و کتاب و محصوالت فرهنگی است شروع شد

 هزار دانشجو در کوی ١٠دانشگاه تهران با بيان اينکه در حال حاضر حدود  مسوول خوابگاه های کيهان
 ميليارد ريال ١۶٠دانشگاه حضور دارند، گفته بازسازی و حل مشکالت خوابگاهی کوی دانشگاه نيازمند 

  .است که جا دارد مسئوالن برای حل اين مشکالت نيز تدابير ويژه ای در نظر بگيرند
ر روزهای گذشته شنيده شده افرادی لباس شخصی، با عناوينی مانند  نوشته دخراسانروزنامه 

و مشابه اين در مشهد و تهران به عابران مراجعه کرده و با گرفتن گوشی تلفن همراه " پليس همراه"
 اين اقدام در حالی صورت می خراسانبه نوشته . آنها به جستجو در حافظه گوشی آنها می پردازند

ان تهران در امر نظارت ضابطين قضايی تاکيد دارد که تاکنون هيچ دستوری برای گيرد که معاون دادست
جستجو در گوشی های تلفن همراه به هيچ ضابط قضايی داده نشده و مردم نبايد به فردی که در 

خيابان تقاضای جستجو در گوشی تلفن همراه آنها را دارد، اجازه چنين کاری را بدهند مگر آن که مجوز 
  .ه آنها ارائه شودقضايی ب

  
   آذر4شنبه :  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶  نوامبر25 -١٣٨۵  آذر4ه شنب
روزنامه های اولين روز هفته تهران گزارش های اصلی خود را به انعکاس اخبار مربوط به :بی بی سی

اتمی و تقاضای ايران برای کمک فنی آژانس در مورد رآکتور هسته ای اراک در آژانس بين المللی انرژی 
ادامه اعتراض ها . ممنوعيت حضور فوتبال ايران در همه صحنه های جهانی اين ورزش اختصاص داده اند

به رد صالحيت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و شوراها و هشدار فرمانده نيروی انتظامی به خانم 
ه ديگر مطالب اين روزنامه ها که مراقبت کنند که مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار نگيرند، از جمل

  .هاست
  فوتبال
 با چاپ عکسی از فوتباليست های تيم ملی ايران که دست های خود را به نشانه تاثر در برابر آينده نو

 آفتاب يزدصورت گرفته اند خبر از محروميت فوتبال ايران از حضور در صحنه های بين المللی داده، 
قه و تماشاچی را باالی صفحه اول خود چاپ کرده و در عکس عکس يک استاديوم فوتبال خالی از مساب

 در صفحه اول خود چاپ کرده دو تن از تماشاگران ايرانی، غمگين و افسرده سرمايهبزرگی که روزنامه 
  .نشان داده می دهد

 اين خبر که قابل پيش بينی بود در دو ماه گذشته بارها به وسيله مسئوالن ورزش  آينده نوبه گزارش
ر تکذيب شد و هر بار در مقابل هشدار منقدان گفتند که هيچ خطری فوتبال ايران را تهديد نمی کشو
  . کند

 در صدر گزارش های خبری خود نوشته با تصميم فيفا به محروميت نامحدود همه صاحب قلم
تقالل  های اس های ملی اميد، بزرگساالن و باشگاه  المللی فوتبال ايران، حضور تيم های بين فعاليت

  . المللی به حالت تعليق درآمده است های بين  تهران و سپاهان اصفهان در رقابت
 محمد دادکان در گفتگويی با يک رسانه عمومی گفته تا ظهر شنبه خبرهای اعتماد ملیبه نوشته 

  . دهد اما اشاره مستقيمی به موضوع اين خبر خوش نکرده است خوشی از فوتبال به مردم ايران می
 بر گفته های رييس فدراسيون فوتبال که برکناری وی موجب تصميم فيفا شد افزوده اد ملیاعتم

 شود با توجه به  محمد دادکان که بعد از حکم فيفا متهم رديف اول مشکالت به وجود آمده شناخته می
  . بدنی کامال همکاری کند  ساعت گذشته تصميم گرفته که با سازمان تربيت ۴٨اتفاقات 
 در سرمقاله خود با ذکر مثال هايی نشان داده که فيفا پيش در اين مورد در برابر آمريکا و ملیاعتماد 

چنان که اينک ايران در تعليق است و يونان . کشورهای ديگر هم برای اجرای قوانين ايستادگی کرده بود
ده اند تا از دخالت قهرمان جام ملت ها و پرتغال نايب قهرمان آن بازی ها هم با برخورد فيفا روبرو ش

  .مقام های دولتی در فدراسيون ها جلوگيری کند
 مقام های دولتی ايران در برابر تصميم فيفا بايد خويشتنداری نشان اعتماد ملیبه نوشته سرمقاله 

داده و به سوی حل اساسی معضالت موجود بروند و از فرو افتادن در مسير پر تنش و غيرضروری 
  .  حذر باشندسياسی کردن پرونده بر

  هسته ای
 معتقدست که آژانس بين الملللی انرژی اتمی تقاضای ايران در مورد راه اندازی رآکتور آب سرمايه

المللی انرژی اتمی برای  های فنی آژانس بين کمکجام جم سنگين اراک را ناديده گرفت اما به نوشته 
ها،  ی آمريکا و اروپا برای ممانعت از اين کمک ها تکميل و راه اندازی رآکتور آب سنگين اراک به رغم تالش

  .گرچه تا دو سال آينده به تعويق افتاد اما رد نشد
 به ايران از سوی آژانس در حالی است که   در گزارش خود تاکيد کرده عدم رد صريح کمکجام جم

م تصويب درخواست ای را برای عد های گسترده  آمريکا، فرانسه، انگليس، آلمان، کانادا و استراليا تالش
  .ايران آغاز کرده بودند
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 رد تقاضای ايران توسط آژانس بين المللی انرژی اتمی را کم اهميت ديده و در صفحات داخلی کيهان
  .  دهد ای اراک ادامه می خود از قول نماينده ايران در آژانس نوشته تهران به ساخت پروژه رآکتور هسته 

هايی که رآکتور تحقيقاتی پنج مگاوات تهران توليد  ها به راديو ايزوتوپ  به گفته آقای سلطانيه بيمارستان 
  .کند، نياز دارند و اين رآکتور از کار افتاده شده است می 

  رد صالحيت ها
 آيت اهللا محمد يزدی عضو شورای نگهبان از رد صالحيت بعضی نامزدهای نمايندگی  کيهانبه نوشته

کرده و در اشاره به نمايندگان فعلی که رد صالحيت شده اند بدون مجلس خبرگان توسط اين شورا دفاع 
  .اش را از دست داده است ها به علت کهولت سن، حافظه نام بردن از آيت اهللا اروميان گفته يکی از آن

رييس سابق قوه قضاييه از مجيد انصاری دومين نماينده فعلی مجلس خبرگان هم نام نبرده و گفته وی 
اش هستم و شورای نگهبان از  يی دارای محکوميت است که من در جريان جزييات پروندهدر دستگاه قضا

کرد،  کرد و نمره الزم را کسب می  ايشان برای امتحان دعوت کرد که نيامد، اما اگر حضور پيدا می 
  . گرفت هيچکس جلوی حضور وی را در انتخابات خبرگان نمی 

يت اهللا عباسی فرد که رد صالحيت وی با اعتراض گروهی از آيت اهللا محمد يزدی به اشاره درباره آ
نمايندگان مجلس و روحانيون روبرو شد، سخن گفته و از وی با عنوان شخصيتی که در نظام خيلی 

ها دوست داشتند که وی بيايد، اما  احترام دارد و برای ما هم محترم است ياد کرده و گفته خيلی
  . اجتهادش ثابت نشد

ه آقای عباسی فرد، که آقای يزدی اجتهاد وی را ثابت نشده خوانده خود سه دوره عضو گفتنی است ک
فقهای شورای نگهبان و مسئول بررسی صالحيت نامزدهای انتخابات مختلف در اين شورا بوده است 
  .که مهدی کروبی با اشاره به همين سوابق پرسيد ديگر چه کسی می تواند صالحيت داشته باشد

ظر آيت اهللا احمد خاتمی عضوی ديگر از اعضای مجلس خبرگان را نقل کرده که گفته است  نآفتاب يزد
  .در هيچ حوزه ای نيست که رقابتی برقرار نباشد

 در بررسی فهرست نامزدهای اعتماد ملیاين گفته از آن جا دارای اهميت است که هفته گذشته 
ن استان هايی نام برد که در آن ها تعداد تاييد صالحيت شده استان های کشور از سه استان به عنوا

  . نامزدها برابر با نمايندگانی است که بايد برگزيده شود و در مورد يک استان حتی يکی کمتر
  سی دی های مستهجن

می گفته بانوان قبل از استفاده   فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسال رسالتبه نوشته روزنامه
  . از وضعيت اين مکانها اطمينان حاصل کنند  در محيطهای عمومی زنانه،و همچنين حضور ” اتاق پرو”از

های تصويری در برخی مکانها از حضور بانوان   سردار احمدی مقدم به سوء استفادهرسالتبه نوشته 
 تنوع طلبی برخی افراد  ها، ابزار سهل فيلمبرداری و متاسفانه اشاره کرد و با بيان اينکه توسعه رسانه

ها ولو اينکه اشکال  ها صحنه   ندارد که از برخی شود گفت لزومی ش آمد و وقوع جرم میموجب پي
  .ها نتوان مراقبت کرد باشد، فيلم تهيه شود که بعد هم از اين فيلم شرعی و منع قانونی نيز نداشته 
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